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Cele kształcenia: 

Cel ogólny: 

 kształtowanie umiejętności czytania i rysowania schematów elektrycznych. 

Cele szczegółowe: 

uczeń:  

 czyta symbole elektryczne,  

 objaśnia funkcję podstawowych elementów instalacji,  

 czyta proste schematy ideowe obwodów elektrycznych, 

 rysuje proste schematy instalacji elektrycznej, 

 wymienia zagrożenia wynikające z użytkowania energii elektrycznej. 

Metody kształcenia: pokaz z objaśnieniem, dyskusja, ćwiczenia praktyczne. 

Formy pracy: praca w grupach, praca indywidualna, zbiorowa jednorodna. 

Czas pracy: 1 godzina dydaktyczna. 

Środki dydaktyczne i materiały: schemat instalacji elektrycznej, tablica symboli, plan 

poziomy pomieszczenia, karty pracy. 

 

Przebieg zajęć: 

1. Cześć organizacyjna 

 Przypomnienie rodzajów instalacji i podstawowych pojęć z zakresu instalacji 

domowych. Nauczyciel podaje temat i cele zajęć lekcyjnych. Uświadamia uczniom 

potrzebę poznania budowy instalacji elektrycznej i właściwej jej eksploatacji.  

 Nauczyciel przypomina podstawowe pojęcia związane z instalacją elektryczną 

(natężenie prądu, napięcie, rezystancja, moc). 

 Uczniowie indywidualnie uzupełniają ćwiczenie z KARTY PRACY NR 1 (zał. 1). 

  



2. Instruktaż wstępny  

 Nauczyciel dzieli uczniów na grupy, przypomina o zasadach pracy w grupach. Każda 

grupa otrzymuje fragment planu mieszkania z naniesionym schematem ideowym 

obwodu elektrycznego (zał. nr 2). 

 Każda grupa powinna znaleźć i narysować na kartce symbole dotyczące instalacji 

elektrycznej. 

 Uczniowie pracują w grupach, korzystają z dostępnych źródeł (np. Internetu). 

Po wykonaniu zadania jedna osoba z grupy rysuje 1 symbol na tablicy. Pozostałe 

grupy sprawdzają czy mają dany symbol. 

 Uczniowie przy pomocy nauczyciela nazywają symbole i omawiają jego funkcję. 

 Nauczyciel wyjaśnia znaczenie oznaczeń na rys. 2 - PE, N, L (zał. nr 3). 

3. Instruktaż bieżący  

 Nauczyciel demonstruje i omawia symbole graficzne stosowane na planach instalacji 

elektrycznych.  

 

 

 Rozdaje każdemu uczniowi Karty Pracy, poleca uzupełnić KARTĘ PRACY NR 2 

(zał. nr 4). 

4. Instruktaż końcowy  

 Nauczyciel rozdaje grupom plan poziomy pomieszczenia. Uczniowie mają 

zaplanować i narysować schemat prostej instalacji elektrycznej używając: linii 

trójżyłowych, gniazd, łączników, punktów świetlnych (zał. nr 5). 

 Po wykonani zadania uczniowie prezentują wyniki swoje pracy. 



 Nauczyciel zadaje pytanie „Jak właściwie korzystać z urządzeń elektrycznych”, 

uczniowie odpowiadają na pytanie. 

 Nauczyciel dyktuje notatkę do zeszytu: 

„W żadnym wypadku nie wolno: 

 użytkować uszkodzonych urządzeń elektrycznych  

 zdejmować osłon izolacyjnych z urządzeń elektrycznych  

 trzymać w ręku urządzeń elektrycznych podłączonych do sieci z wyjątkiem 

narzędzi ręcznych 

 obsługiwać urządzeń elektrycznych mokrymi rękoma lub stojąc na mokrej 

podłodze” 

5. Podsumowanie  

 Nauczyciel podsumowuje pracę zespołów dokonując oceny. 

 Zadaje pracę domową:  

Na plan poziomy własnego pokoju nanieś schemat instalacji elektrycznej. 

Z tabliczek znamionowych odczytaj i zapisz w zeszycie moc 3 urządzeń 

elektrycznych. 



Załącznik nr 1 

 

KARTA PRACY NR 1 

 

Przyporządkuj jednostki miar i ich nazwy do następujących określeń: 

Określenie 
 Symbol 

określenia 

 Jednostka 

miary 

 Symbol 

jednostki 

natężenie prądu  R  V  wolt 

rezystancja  U  A  om 

napięcie  P  Ω  wat 

moc  I  W  amper 

 

 

 



Załącznik nr 2 

 

 

Rys. 1 

 

 

 

Rys. 2 

 

 

 



Załącznik nr 3 

 

Przewód liniowy (L), inaczej zwany przewodem fazowym – przewód elektryczny 

będący w czasie normalnej pracy podnapięciem fazowym służący do przesyłania energii 

elektrycznej w sieci elektroenergetycznej. W sieci trójfazowej przewody liniowe 

oznaczane są odpowiednio L1, L2, L3 Kolor izolacji czerwony lub czarny lub brązowy. 

Przewód neutralny (N) – przewód elektryczny połączony z punktem neutralnym sieci 

elektroenergetycznej, mogący służyć do przesyłania energii elektrycznej. Popularnie 

nazywany "zero robocze". Kolor izolacji zawsze niebieski (jasny). 

Przewód ochronny (PE) – przewód elektryczny służący ochronie przed porażeniem 

elektrycznym. Może to być przewód uziemiający (łączący główny zacisk uziemiający 

z uziomem) lub wyrównawczy (zapewniający wyrównanie potencjałów elektrycznych 

różnych części mogących znaleźć się pod napięciem). Izolacja dwukolorowa - żółto-

zielona. 

 



Załącznik nr 4 

KARTA PRACY NR 2 

Wśród poniższych symboli wybierz te, które są związane z elektrycznością i nazwij je: 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



Załącznik nr 5 

 

 

 

 

 
 


